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1 Kommentar til stormflodsstatistik 

Dette memo giver nogle enkelte korte bemærkninger til stormflodsstatistikken i 

Guldborgsund kommune. Kommentarerne er tiltænkt til brug af digelaget i for-

bindelse med arbejde med diget fremadrettet. 

Nedenstående tabel er fremsendt til COWI fra det falsterske digelag d. 19-03-

2020. Det falsterske dige er placeret i zone 4.  
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Tabellen kan bruges i forbindelse med vurdering af digets topkote i forhold til at 

beskytte diget og derved de bagvedlæggende områder. Det skal bemærkes at 

for nogle stormhændelser vil diget kunne opleve nedenstående vandstande, men 

samtidig også en påvirkning fra bølger og bølgeoverskyl. Dette bør tages med i 

en endelig betragtning af hvilken topkote diget bør have. 

For nærmere at kunne beskrive risikoen for en specifik hændelse opstår i løbet 

af diget levetid, henvises til Tabel 1.  

Ser man på tabellen, viser den fx. at i løbet af en levetid på 80 år (fra nu til år 

2100), vil der være en 55% risiko for at en 100 års vandstandshændelse opstår.  

Det skal understreges at koterne angivet for vandstandene ikke indeholder ef-

fekten af bølger, og derfor må det forventes at koterne der er angivet, vil være 

minimumskoter. Det må forventes at koterne for digets top, vil skulle være hø-

jere end angivet i tabellen ovenfor, for at beskytte mod en bestemt hændelse. 

Tabel 1  Risiko for at en hændelse forekommer inden for levetiden af 

konstruktionen, angivet i procent. Levetiden antages fra 2020 til det 

angivne år. Kolonnen med år 2100 svarer fx. til en levetid på 80 år. 

Hændelse 2021 2050 2100 

10 10 95 100 

20 5 78 98 

50 2 45 80 

100 1 26 55 

250 0.4 11 27 

500 0.2 6 15 

1000 0.1 3 8 

2000 0.05 1 4 

 

 


